
YT 120/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 3 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนักวิชาการของศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตาม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกร ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร จัดโดยส้านักงานเกษตรอ้าเภอมหาชนะชัย 



YT 121/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันที่ 3 -18 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช แก่เกษตรกรโครงการ 5 
ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ร่วมกับส้านักงาน
ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จ้านวน 687 ราย 
 



YT 122/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

   วันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 
๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ติดตามเกษตรกร ให้
ค้าแนะน้าโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการ
ประมง อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
       

 
 

      วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ .ทิพย์ สุ ด า  ต่ า งประ โคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย
น าย ปร ะสิ ท ธิ์  เ ชี่ ย ว ช า ญธ นกิ จ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนาย
สุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง 
ล ง พ้ื น ที่ ติ ด ต า ม เ ก ษ ต ร ก ร             
ให้ค้าแนะน้าโครงการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ (กพจ.) อ.เมือง จ.ยโสธร 

 
    



YT 123/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

      ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายวิมล จันทรโรทัย ที่ปรึกษาฯ            
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงติดตามและขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดยโสธร พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณอ่างเก็บน้้าหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ต้าบลค้อเหนือ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร และพ้ืนที่โครงการฝายน้้าล้นบ้านโพธิ์ศรีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลโพธิ์ไทร อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับ 
 



YT 124/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

      ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายวิมล จันทรโรทัย ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงติดตาม        
และขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเขตพ้ืนที่จังหวัดยโสธร พร้อมปล่อยพันธุ์ สัตว์น้้า              
เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ อ่างเก็บน้้าห้วยโพง (ตอนบน)   
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลศรีแก้ว อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับ 



YT 125/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

   วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดยโสธร 
โดยมี นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธาน           
ณ อาคารศูนย์ ฝึ กอบรมและพัฒนาเกษตรกร ส้ านั กงานเกษตร         
จังหวัดยโสธร  

วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
     ผ อ . ทิ พ ย์ สุ ด า  ต่ า ง ป ร ะ โ ค น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้ าจืด เขต ๕ (ยโสธร )  ร่ วมต้อนรับ     
ดร.ช านาญ พงษ์ศรี  รองอธิบดีกรม
ประมง พร้อมลง พ้ืนที่ สั ง เกตการณ์
โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกร   
ผู้ลงทะเบียน กิจกรรมแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของผู้ลงทะเบียน เพ่ือสวัสดิการ
แห่ งรั ฐ  ปี  2561 จัดโดยส้ านักงาน
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ณ อ าเภอ
ส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี และลงพ้ืนที่
เกษตรกรฟาร์ม GAP 



YT 126/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 
         วันที่  19 กรกฎาคม ๒๕๖1 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ                   
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ต้อนรับ ดร.ช านาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามงาน
โครงการกรมประมง และโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจ้ารัชกาลที่10) ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต5 (ยโสธร) โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดภายในเขตฯ (ศรีสะเกษ 
มุกดาหาร อ้านาจเจริญ) และประมงจังหวัดยโสธรร่วมต้อนรับ จากนั้น ลงพ้ืนที่ฟาร์มเกษตรกร นายสมบัติ ชุมนุม         
(Smart Farmer ต้นแบบ/เกษตรกรพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 



YT 127/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สังเกตการณ์งานขายบัตรจับปลา พร้อมสุ่มชั่งวัด          
อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิต แหล่งน้้าโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 2560 ณ กุดร่องแห่ บ้านดอนผึ้ง   
หมู่ที่ 4 และ 8 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ร่วมกับทางส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร  



YT 128/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

   วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ 
(ยโสธร) ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้้ า จื ด  ครั้ ง ที่  5 /2561  โ ดยมี        
ด ร . ช า น า ญ  พ ง ษ์ ศ รี  ร อ ง อ ธิ บ ดี           
กรมประมง เป็นประธาน ให้นโยบายการ
ท า ง า น  น า ย ส น ธิ พั น ธ์  ผ า สุ ข ดี                      
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรม      
รเิวอร์ซิตี้ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ 
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนับสนุนปลากินพืช     
แก่เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่      
ถวายในหลวง อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร รายเดิม (2560) 
จ้านวน 73 ราย รายใหม่ (2561) จ้านวน 129 ราย 



YT 129/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

   วันที่ 23-25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร โครงการ
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ อ.ค้าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร จ้านวน 30 ราย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร จังหวัดยโสธร งานบูรณาการ งบประมาณจังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



YT 130/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 24-25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ .ทิพย์ สุ ด า  ต่ า งประโคน  ศูนย์ วิ จั ยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการ
ประมง เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ า
อินทรีย์ประจ้าปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17065 โดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อสืบค้น (กมป .)        
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร  

 วันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์      
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง และ
คณะกรรมการจากกรมประมง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการและติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่       
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 



YT 131/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า
เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ล้าน้้าเซบาย บ้านเซ ต้าบลเชียงเพ็ง อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และแหล่งน้้า  
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดยโสธร รวม 500,000 ตัว  


